
A sua ajuda diária na cozinha

Na compra de uma
Companion (refª. HF800A13)

Oferta de Panela de Vapor
+ Taça  Extra de 4,5L

Valor Total

da Oferta

280€ 
PVPR

Ao inscrever-se no Clube Estrelas
na Cozinha irá receber um
Livro de Receitas Saudáveis
como oferta de boas vindas!

+

OFERTA
Panela de Vapor + Taça Extra de 4,5L



Campanha válida na compra de um robot de cozinha Moulinex Companion 
HF800A13. Envie o cupão devidamente preenchido, juntamente com o código de 
barras do produto, recortado da embalagem e a fotocópia da fatura/recibo de compra 
para: Promoção “Companion”, Apartado 8067, 1801-807 Lisboa. Promoção válida em 
território nacional de 08/02/2018 a 31/03/2018 (data limite do carimbo dos CTT: 
15/04/2018). O não preenchimento dos requisitos acima mencionados invalida a 
participação na promoção. Promoção não acumulável com outras em vigor. Ao 
participar nesta promoção ficará automaticamente inscrito no Clube Estrelas na 
Cozinha: irá receber um Livro de Receitas como oferta de boas vindas e poderá usufruir 
de condições especiais. Para mais informações consulte www.chefmoulinex.pt

MORADA:

NOME:

LOCALIDADE:

CÓDIGO POSTAL:

TELEFONE/ TELEMÓVEL:

-

-

-DATA DE NASCIMENTO:

E-MAIL:

-

Para qualquer informação relacionada com esta campanha, contacte:
Linha de Apoio 21 303 31 07

       Autorizo que os meus dados sejam processados informaticamente pelo Groupe SEB Portugal – Sociedade Unipessoal, 
Lda., nos termos aprovados pela Comissão Nacional de Proteção de dados, destinando-se a fins estatísticos e de futura 
correspondência para efeitos de Marketing, como divulgação de novos produtos, promoções, ações e campanhas. A todos os 
consumidores é sempre garantido o direito de acesso, retificação e eliminação dos seus dados.

LINHA EXCLUSIVA DE APOIO AO CONSUMIDOR
Assistência, informações gerais, conselhos sobre utilização

do produto, aconselhamento na escolha do seu equipamento.
Tel: 808 50 20 14 • Fax: 21 868 51 03 • Email:consumidor@moulinex.com

(Dias úteis das 9H às 19H - Custo de uma chamada local)

www.chefmoulinex.pt Siga Moulinex Portugal

Valor Total

da Oferta

280€ 
PVPR

Na compra de uma Companion (refª. HF800A13)

Oferta de Panela de Vapor + Taça Extra de 4,5L

CUPÃO DE INSCRIÇÃO

+

OFERTA


